
شرح راهنمایی تازه واردین جلسه دوم (گروه همسفران خانم)

 جلسه دوم: بعدازظهر               زمان راهنمایی: حداکثر20 دقیقه

یدتأکبراي رسیدن به درمان و ماهه  11الی  10ان توضیح و تشریح روش درمانی و یادآوري زم-1

.  بر عدم تمرکز بر روش هاي دیگر ترك، خارج از کنگره 60

(OT) (و معرفعی داروي درمان)شربت (DST) 2- توضیح روش درمانی کنگره 60 بر اساس متد 
یادآوريو گره و توصیه اکید در تهیه پکیج آموزشی کنتوضیح و معرفی پکیج، نشریات و منابع  -3

است که باید  اي ینههزو اینکه خرید نشریات، تنها  60رایگان بودن سایر خدمات آموزشی در کنگره 
 پرداخت کنند.

بر اهمیت رعایت اصول و قوانین، همچنین معرفی یدتأکتوضیح و تشریح اهمیت حرمت کنگره و  -4
و شرح وظایف  ها آنمرزبانان، ایجنت و راهنماهاي درمان، با توجه به رنگ شال  اعم از ها یگاهجاکلی 

.هرکدام  
است و مسئولیت انجام این مهم، یعنیراهنماي درمان اعتیاد  صرفاً 60توضیح اینکه کنگره  -5

شرح این نکته که درمانگر خود شخص  یگرد عبارت بهپروسه درمان به عهده خود بیمار است.
.باشد یم  
مزاحمتی براي وجه یچه بهکه  يا گونه بهپارك کردن وسایل نقلیه  ي نحوهدر مورد  یدتأک -6

.60بر عدم تجمع در محدوده کنگره  یدتأکهمسایگان نمایندگی ایجاد نشود و همچنین   
ها آنتوضیح جایگاه نقش همسفر و اهمیت حضور ایشان در پروسه درمان اعتیاد و لزوم شرکت  -7

آموزشی  يها کارگاهو روز و ساعات  يبرگزار ي نحوهبوط به خودشان و اشاره به در جلسات مر
 همسفران.

دقیقه قبل از شروع جلسه) 15آموزشی( حداقل  يها کارگاهدر  موقع بهبر حضور  یدتأک -8
از مرزبانان، توانند یمدارند  یسؤالشود که تا قبل از مرحله انتخاب راهنماي درمان اگر  یدتأک -9

نپرسند زیرا  یسؤال یرمسئولغ افراددین کمک بگیرند و از سایر رایجنت و یا راهنمایان تازه وا
راهنمایی شوند. اشتباه بهممکن است   

تازه يباراهنمادارند  یسؤالدر پایان پنج دقیقه فرصت در نظر گرفته شود که اگر مراجعین  -10
.واردین مطرح نمایند    
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